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Believing (credința)

Bonding (legătura afectivă)

Behaving (comportamentul)

Belonging (apartenența)



 Variabilitatea = uriașă / dar (Barrett, 2001/2014):

 72% din populația lumii = aparține uneia din cele 4 religii majore:

 Creștinism

 Islam

 Hinduism

 Budism

Religiozitatea individuală = specificitate (culturală) vs. universalitate

= factori / variabilitate 

- culturali (etnicitate, limbă, arie civilizațională...)

- istorici (războaie, imperii, națiuni, evenimente reper...)

- ecologici (climat, geografie...)

- socio-economici (grad de democratizarea, egalitate socială, bunăstare...)

- specificități instituționale religioase (teologice, structuri instituționale, 
tradiții spirituale...)



 Prima perspectivă – unificatoare – religia ca și construct ”unificat”
 Religia = Ceea ce fac oamenii în raport cu ceea ce ei consideră o transcendență externă (Tsang & McCullough, 

2003)

 Religiozitatea = prezența / intensitatea – acestei tendințe (negative vs positive disposition toward religion) = 
îndeosebi cînd se colectează date ce provin din populații generale. 

 A doua perspectivă – religia ca și construct multi-fațetat
 Precumpănitor cînd analiza se centrează pe persoana individuală – aspecte / dimensiuni / forme – (Hill, 2005; 

Hall, Meador, & Koenig, 2008; Hill, 2005; Hill & Hood, 1999)

 Sociologii – disting între credințe, practici (comportamente) și afiliere (identificare) (Voas, 2007)

 Psihologii

 Motivații pentru a fi religioși – R. extrinsecă vs. intrinsecă (Allport & Ross, 1967)

 Traiectorii de viață care conduc la religie (socializare religioasă versus conversiune întemeiată emoțional / emotional-based
conversion) (Granqvist & Hagekull, 1999)

 Stiluri socio-cognitive în abordarea ideilor religioase (symbolic thinking, religion-as-quest, fundamentalism, orthodoxy; 
Batson, Schoenrade, & Ventis, 1993; Fontaine, Duriez, Luyten, & Hutsebaut, 2003; Hood, Hill, & Williamson, 2005)

 Grad de independență față de tradițiile și instituțiile religioase (modern spirituality versus traditional religiosity; Zinnbauer & 
Pargament, 2005)

 Calitatea emoțională în ”a fi religios” și a ”opera” cu religia (positive versus negative religious coping styles - Pargament, 
1997).



 Validitatea de conținut și validitatea inter-religioasă/inter-culturală – problematică 

(Cohen, Hall, Koenig, & Meador, 2005; Ghorpade, Lackritz, & Moore, 2010; Neyrinck, 
Lens, Vansteenkiste, & Soenens, 2010, Saroglou, 2011, 2017)

 Confruntarea simbolică R // ”SPIRITUALITATE” (într-o lume seculară) = dimensiune 
universală a existenței umane (Dy-Liacco, Piedmont, Murray-Swank, Rodgerson, & 
Sherman, 2009)

 În societăți puternic saturate religios / nu poți exporta conceptele / God concepts, 
specific religious practices, religious maturity, and faith development - Hill & Hood, 
1999)

 Mixaje conceptuale (sunt VI sau VD ?)

 “spiritual well-being,” “religious social support,” “sanctification” of different life domains
(Cutting & Walsh, 2008)



 Exigențe pentru articularea unor constructe pertinente inter-cultural (cross-
cultural)

 Sunt centrate pe procese psihologice

 Nu sunt  unice/specifice doar unei tradiții religioase / nu translează doar niște simple poziții 
teologice

 Pot servi deopotrivă studierii universale / specifice în cadrul unei diversități de religii/culturi

 Oferă o validitate discriminantă – operînd cu procese psihologice / predictori / consecințe. 

 MODEL – distinge între 4 componente ale religiei 

 Credințe

 Ritualuri/emoții

 Reguli morale

 Comunitate/grup



 Dimensiuni psihologice (believing, bonding, behaving, and belonging) //

 Funcții psihologice 

 looking for meaning and the truth; 

 experiencing self-transcendent emotions; 

 exerting self-control to behave morally; and 

 belonging to a transhistorical group that solidifies collective self-esteem and ingroup
identification







 (I) the meaning-making process and the belief in meaningfulness of the world and life
(Park, 2005);

 (II) positive emotions and experiences such as joy, optimism, and emotional well-
being (Fredrickson, 2002), attachment security or securing in the context of previous
attachment insecurity (Buxant et al., 2007; Miner, 2009), and regulation of negative
emotions (Watts, 2007);

 (III) self-control and healthy lifestyles (McCullough & Willoughby, 2009) as well as
benefits from prosocial dispositions and behavior (Steffen & Masters, 2005); and

 (IV) a sense of belonging, collective self-esteem, and social support (Greenfield &
Marks, 2007; Krause & Wulff, 2005).





 Believing – budism / religiile orientale – diferite de religiile monoteiste occidentale = 
m.p. sistematice în sistemul de credințe / m.p. dogmatice / mai tolerante cu viziuni 
alternative (Hood, Hill, & Spilka, 2009)

 Bonding – amprentată de emoții negative (vinovăție, tristețe, frică, anxietate, furie) 
sau emoții pozitive *venerație, reverență, gratitudine, bucurie...) (Emmons, 2005; 
Watts, 2007).

 Reprezentări pozitive vs negative despre Dumnezeu - “God is loving and supportive” versus 
“God is judging and punishing” (see Grimes, 2008; Saroglou, 2011)

 Vinovăția și neuroticismul sunt mult mai prezente în context eurooean catolic decît în 
contextul protestantismului nord-american (Saroglou, 2010, 2017).

 Conexiunea dintre religiozitatea personală a creștinilor occidentali, pe de o parte, și vinovăție 
și introversie, pe de altă parte, a scăzut în ultimele decade, și, uneori, a fost înlocuită de 
emoționalitate pozitivă (Saroglou, 2002, 2010).



 Behaving – în raport cu prioritatea acordată moralității interpersonale vs moralitatea 
impersonală
 Moralitatea interpersonală = animată de sentimente de empatie / principii de preocupare față 

de celălalt/justiție

 Moralitatea impersonală =  proprie personalelor conservatoare și societăților colectiviste = 
animată de principii ca loialitate, autoritate, puritate și integritate (Graham & Haidt, 2010; 
Saroglou, 2017; Weeden, Cohen, & Kenrick, 2008).

 Belonging - iudaismul și ortodoxia răsăriteană sunt puternic interconectate cu 
etnicitatea (Kivisto, 2007)
 Islam, catolicism, protestantism = identitatea religioasă transcende  barierele etnice și 

naționale (Saroglou & Cohen, 2015)

 În țările UE vestice – de tradiție catolică – religiozitatea individuală a cohortelor tinere  = nu 
este relaționată cu Universalismul (SVS) // negativ corelată în Europa mediteraneeană (turcii 
musulmani, evreii din Israel, ortodocșii greci, dar și catolicii spanioli sau italieni) (Saroglou, 
2011).


